Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek in Enschede
Schooljaar 2018-2019
week 36 | 6 september 2018

Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws

Vakantierooster en vrije dagen 2018-2019

Welkom (terug) op school!

Vakantie

Het schooljaar 2018-2019 is gestart. We hebben veel
nieuwe leerlingen en heten iedereen van harte welkom
op OBS Roombeek.
Deze week staat in het teken van groepsvorming. In
elke groep worden allerlei groepsvormende activiteiten
uitgevoerd. We gaan er samen met u weer een mooi
schooljaar van maken!

Periode

Herfstvakantie

zaterdag 20-10-2018 tot en
met zondag 28-10-2018

Kerstvakantie

zaterdag 22-12-2018 tot en
met zondag 06-01-2019

Voorjaarsvakantie

zaterdag 16-02-2019 tot en
met zondag 24-02-2019

Meivakantie

zaterdag 20-04-2019 tot en
met zondag 5-05-2019

Pinksteren

maandag 10-06- 2019

Hemelvaart

donderdag 30-05-2019 en
vrijdag 31-05-2019

Zomervakantie

zaterdag 13-07-2019 tot en
met zondag 25-08-2019

UITDaAG 2018
Op zaterdag 22 september is de jaarlijkse UITDaAG in
en rond Prismare. Het thema dit jaar is ‘buren’.
Evenals voorgaande jaren hebben wij ook weer een
aantal kramen met activiteiten. Vindt u het leuk om te
helpen, meld u dan aan bij juf Karen, juf Maria M, juf
Carin of juf José.

Op de volgende dagen zijn alle kinderen vrij:
- woensdag 3 oktober 2018
- vrijdag 11 november 2018
- vrijdag 25 januari 2019
- dinsdag 9 april 2019
Mogelijk komen er nog enkele dagen bij. We
informeren u hierover tijdig.

Jeugdtandverzorging

Communicatie
De communicatie met ouders zal dit jaar vooral via de
Roombeekapp gaan. Deze kunt u downloaden op uw
telefoon. Heeft u vragen hierover, dan kunt u bij
meneer Mark – onze webmaster – terecht. Hij is via de
mail bereikbaar op webmaster@roombeekschool.nl .
Facebook blijven we gebruiken, maar vanaf nu worden
er geen foto’s meer gepubliceerd waar kinderen
herkenbaar op staan. Dit heeft te maken met de nieuwe
wet op de privacy (AVG).

Enkele keren per jaar komt de tandartsbus naar school.
De kinderen die vorig jaar op de vestiging Deppenbroek
zaten, krijgen nu een oproep om op Roombeek naar de
bus te gaan. Houd dit zelf goed in de gaten!
Wilt u ook gebruik maken van de schooltandarts: bij de
schoolleiding is een inschrijfformulier verkrijgbaar.

De nieuwsbrief wordt deze keer nog via de mail
verspreid. Vanaf 20 september kunt u de nieuwsbrief
op de Roombeekapp en de website vinden.
Op www.roombeekschool.nl kunt u ook informatie over
de school vinden.
Binnenkort ontvangt u een formulier waarin we u om
toestemming vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal. Dit moeten we elk jaar opnieuw aan u
vragen.

Stakingsactie 12
september 2018
Het afgelopen schooljaar is
in het basisonderwijs
meerdere keren actie
gevoerd voor een betere CAO in het primair onderwijs.
Deze acties hebben er toe geleid dat leerkrachten in het
basisonderwijs salarisverhoging gekregen hebben. En
alle scholen hebben financiële middelen ontvangen om
de werkdruk te verminderen.
We zijn hier erg blij mee!
Toch zijn we nog niet helemaal tevreden, want voor het
onderwijsondersteunend personeel en de directeur
geldt deze salarisverhoging niet. Daarom wordt er op
woensdag 12 september opnieuw actie gevoerd. Wij
zullen geen brandalarm laten afgaan, omdat we het af
laten gaan van een brandalarm geen passende actie
vinden. Wat we wel gaan doen… dat blijft nog even
geheim. De kinderen moeten gewoon naar school die
dag!

Startgesprekken
De startgesprekken vinden plaats in week 38. In week
37 ontvangt u via de Roombeekapp een uitnodiging en
het verzoek om een formulier in te vullen. De
gesprekken zijn tussen ouders, kind en leerkracht en
duren 15 minuten. Kinderen vanaf groep 1 tot en met
groep 8 zijn dus bij het gesprek aanwezig! De
leerkrachten van groep 1 en groep 5 maken een
afspraak voor een huisbezoek.

Informatiebijeenkomsten

In week 39 houden we onder schooltijd
informatiebijeenkomsten. De kinderen gaan in de klas
aan hun ouders vertellen hoe er gewerkt wordt.
Twee uitzonderingen: de ouders van groep 1 krijgen
deze informatie van de leerkracht. De ouders van groep
8 krijgen een uitnodiging voor een
informatiebijeenkomst over groep 8 en over het
voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomst vindt plaats op
dinsdag 9 oktober.

Inloopmiddag
Bent u benieuwd waar uw kind mee bezig is in de klas?
Hoe ziet Snappet eruit? Mag ik de schriftjes van mijn
kind zien? Kom dan naar de inloopmiddagen. Ook dit
jaar is er elke maand gelegenheid een half uurtje na

schooltijd in de klas te kijken. Dat kan op de volgende
dagen van 12.30 tot 13.00 uur:
1. vrijdag 5 oktober 2018
2. woensdag 7 november 2018
3. vrijdag 14 december 2018
4. woensdag 15 januari 2019
5. vrijdag 12 februari 2019
6. woensdag 12 maart 2019
7. vrijdag 10 april 2019
8. woensdag 14 mei 2019
9. vrijdag 14 juni 2019
Kunt u niet op de genoemde data en bent u
nieuwsgierig: overleg dan even met de groepsleerkracht
om een afspraak te maken.

Afscheid nemen
Deze week mochten de ouders nog mee de klassen in.
Vanaf volgende week geldt de afspraak: om 8.25 uur
gaat de bel en gaan de kinderen naar binnen. Afscheid
nemen kan buiten of bij de deur van het lokaal.
De ouders van groep 1 en 2 mogen wel mee in het
lokaal.

Kalender
In groep 1 tot en met 5 komt weer een kalender te
hangen waarop ouders verschillende zaken kunnen
noteren, bijvoorbeeld als er een cadeautje gemaakt
moet worden voor een jarige opa/oma, een bezoek aan
de huisarts enzovoort.

Babyboom
Juf Ellen en haar man Luuk zijn op 31 augustus de trotse
ouders geworden van een prachtige zoon genaamd
Teun. Alles gaat goed en juf Ellen geniet van de
kraamtijd.
Niet alleen Ellen is bevallen van een zoon, ook in vier
gezinnen van onze school is in de afgelopen weken een
jongetje geboren. We wensen iedereen veel geluk!

Nieuws vanuit de OGR

Begin oktober ontvangt u een factuur van de ouderraad
voor het betalen van de ouderbijdrage.
Komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting
Leergeld dan kunt u de aanvraag voor schooljaar 20182019 nu al indienen.

Nieuws vanuit de MR

De MR heeft een nieuwe samenstelling. Vanuit het
personeel zitten in de MR:
juf Suzanne, meneer Bart en meneer Tom.
De ouders worden vertegenwoordigd door:
Rosella Breukers, de moeder van Stella uit groep 2
Tim Nobbenhuis, de vader
van Luuk uit groep 3
Selim Yilmaz, de vader van
Ela uit groep 5.

Gymnastiek
Dit schooljaar krijgen alle kinderen gymles van de
vakleerkracht gym.
Op dinsdag geeft meneer Patrick les aan
groep 1-3-4-5-6.
Op donderdag geeft meneer Tim les aan
groep 2-3-4-5-6-7-8.
Tijdens de gymles is het verplicht gymkleding en
gymschoenen te dragen. Dit heeft te maken met
hygiëne en veiligheid. Heeft uw kind geen gymspullen
mee, dan betekent dat hij/zij niet mee kan doen met de
gymles.
Groep 7 en 8 starten op 12 september met de
zwemlessen.

De volgende nieuwsbrief komt uit op 20 september.

Zondag 16 september – Feest in het Klauterwoud; op zoek naar de prinses
Afgelopen zomer is speelbos 't Klauterwoud helemaal opgeknapt. Je kunt er nog steeds naar hartenlust klimmen
en klauteren, maar nu ook slingeren, muziek maken en spelen in een echte boomhut! Daarom vieren we op 16
september een openingsfeestje. Komt je ook? Vanaf 12.00 uur, entree is gratis. Kijk voor het programma op onze
website.
Woensdag 26 september – Op stap met de Boswachter
Heb jij 'm al eens ontmoet, onze boswachter? Op deze woensdagmiddag neemt hij je mee op pad door de bossen
van Hof Espelo. Wie leven daar? Wat doet hij daar zoal de hele dag? Voor deze activiteit moet je je eerst
aanmelden via onze site. Kosten zijn €2,50 per kind, je kunt starten om 14.30 of 15.30 uur.

Bezoekerscentrum Hof Espelo – Weerseloseweg 259 te Enschede – www.landschapoverijssel.nl

Marjan Wagenaar
Projectcoordinator
Natuur&Landschapsbeleving
T 0529 - 408 412 • M 06 – 349 399 49
marjan.wagenaar@landschapoverijssel.nl

Landschap Overijssel
Huis "de Horte"
Poppenallee 39 • 7722 KW Dalfsen
T 0529 - 401 731

www.landschapoverijssel.nl

De blokfluitlessen gaan weer beginnen!
Muziek maken! Heb jij dat altijd al willen doen? Dit je is kans! Harmonie Orkest Twente / HOT, biedt blokfluitles
aan in Prismare. Je leert niet alleen noten lezen en in groepsverband muziek maken, het is ook erg gezellig.
Deze cursus is voor kinderen vanaf groep 4. In dit jaar leer je de basis van muziek maken. Na dat jaar is er de
mogelijkheid om een instrument te kiezen en te starten in een leerlingenorkest.
De vereniging regelt de aanschaf van de blokfluit en het lesboek. De eenmalige kosten hiervoor zijn
€ 20. Een blokfluitopleiding is voor kinderen een ideale basis voor het leren bespelen van een instrument, zoals
klarinet, dwarsfluit, saxofoon, trompet of slagwerk.
Wanneer: elke maandagavond vanaf 29 oktober van 18.30 tot 19.00 uur in Prismare Enschede (niet in
vakantie). Laatste les: 1 juli 2019
Kosten: De contributie bedraagt € 12 per maand.
Aanmelden: www.hot-harmonie.nl of info@hot-harmonie.nl

Meer informatie, foto’s en voorgaande nieuwsbrieven vindt u op www.roombeekschool.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via nieuwsbriefdigitaal@roombeek.nl

